Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 18. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 18.11.2019 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka
Sedláčková

Omluveni:
Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. AllRisk - představení makléřských služeb

Josef Kozel (ST)

3. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

4. Zápis z jednání Komise bytové a sociální

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

5. Zápis z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci města

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

6. Pronájem části pozemku p.č. 2431

Josef Kozel (ST)

7. Odprodej části pozemku p.č. 1173/167

Josef Kozel (ST)

8. Odprodej pozemku p.č. st. 1007 a části p.č. 158/12

Josef Kozel (ST)

9. Rodinné domy V Lukách

Josef Kozel (ST)

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Josef Kozel (ST)

11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Josef Kozel (ST)

12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Josef Kozel (ST)

13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

Josef Kozel (ST)

14. Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných místech JUDr. Tomáš Plavec (MST)
15. Prodloužení smlouvy o dílo s městským architektem

Ing. Ivana Jankovská (KT)

16. Uzavření kupní smlouvy na pořízení odpadových nádob, veřejná zakázka "Nádoby k
rodinným domům - město Heřmanův Městec"

Josef Kozel (ST)

17. Základní škola Heřmanův Městec - Žádost o udělení souhlasu s návrhy projektů do
MAP rozvoje vzdělání II v ORP Chrudim

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Žádost o vyřazení nepotřebného majetku - Mateřská škola, Heřmanův Městec,
Jiráskova 842

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. SPOKUL HM, p.o.- Žádost o schválení nových ceníků pronájmu pro sokolovnu, kino,
synagogu a galerii, dále o schválení úpravy textace provozního řádu synagogy a

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

židovského dvojdomku
20. Provedení inventarizace ke dni 30.11.2019 a ke dni 31.12.2019

Ing. Ivana Jankovská (KT)

21. Plnění a čerpání rozpočtu VH k 30.9.2019

Ing. Ivana Jankovská (KT)

22. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2019 ve struktuře schválené Josef Kozel (ST)
zastupitelstvem.
23. Dotační programy města 2020

Josef Kozel (ST)

24. Rozsvícení vánočního stromu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

25. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města a pozvaného hosta - zástupce společnosti AllRisk, p. Jan Tomčíka.
Konstatoval, že v roce 2018 již byly učiněny první návrhy od p. Tomčíka na spolupráci.
Pan starosta konstatoval, že k zápisu z jednání rady města dne 4.11. 2019 nebyly připomínky, byl zveřejněn na
úředních deskách a webu města a předložil návrh programu jednání, který byl schválen.

2.

AllRisk - představení makléřských služeb
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan Tomčík představil společnost AllRisk, uvedl města, která se společností spolupracují. Informoval o systému práce,
včetně průběhu likvidace firemním likvidátorem zastupujícího klienta při jednání s pojišťovnou a nabídl audit
uzavřených pojistných smluv. Za zajímavé označil pojišťování vozidel tzv. flotilou. Dotazy členů rady směřovaly na
stávající pojištění majetku, některé dotazy byly velmi konkrétní. Audit pojistných smluv by znamenal prověření jejich
výhodnosti a případně následné převzetí pojistných smluv od stávajícího zprostředkovatele. Členové rady se shodli, že
se k této problematice vrátí po novém roce. Po skončení své prezentace p. Tomčík opustil jednání rady města
Usnesení č.: R/2019/360
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informace společnosti AllRisk o možné makléřské spolupráci
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

3.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení přijatých radou města s termínem splnění v období od 4.11.2019 do
18.11.2019. Všechna usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2019/361
Rada města Heřmanův Městec

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení za období od 4.112019 do 18.11.2019.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
4.

Zápis z jednání Komise bytové a sociální
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil zápis č.05/2019 z jednání Komise bytové a sociální konané dne 24.9.2019, kterého se
osobně zúčastnil a pochválil předsedkyni komise za její práci. Tématem schůzky, která se konala v Domě s
pečovatelskou službou na Masarykově nám., byl mimo jiného i návrh na vítání nových obyvatel Domu s pečovatelskou
službou, stížnost na přístupný dvorek za domem, který je zneužíván pro venčení psů, na těžké spojovací dveře a
nedoručování zpravodaje Leknín. Diskuze proběhla nad chystanými tanečními večery pro seniory, překážkami na
chodnících (např. před č.p. 87) i nad inventurou mobiliáře města, především laviček.
Usnesení č.: R/2019/362
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č.05/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 24.9.2019
II. u k l á d á
místostarostovi města zabývat se jednotlivými body doporučení komise
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 31.01.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

5.

Zápis z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci města
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil zápis č.07/2019 z jednání Komise cestovního ruchu konané dne 15.10.2019, jednalo se o
zkušenostech z jiných měst či o možnostech rozšířit spolupráci s partnerským městem Bechyně. Připomenuto bylo
dosluhující a popř. chybějící označení významných a zajímavých míst města a spolupráce MAS a TIC.
Usnesení č.: R/2019/363
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 07/2019 z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci města ze dne 15.10.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

6.

Pronájem části pozemku p.č. 2431
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Stanislava Kopečného, zástupce Dětské skupiny Lištička, o pronájem části pozemku
parcelní číslo 2431 k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o část zahrady u Domu s pečovatelskou službou na Masarykově

náměstí. Důvodem žádosti je rekonstrukce nemovitosti "Na sále", která by mohla sloužit k provozu dětské skupiny,
podmínkou však je určitá velikost pozemku, dvorek jmenované nemovitosti nemá dostatečnou plochu. Pronájmem
části zahrady by byly splněny podmínky pro provoz skupiny.
Usnesení č.: R/2019/364
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku parcelní číslo 2431 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Heřmanův Městec Dětské skupině Lištička
pro účely zajištění provozu dětské skupiny
II. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru a informování Dětské skupiny Lištička o výsledku
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 06.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
7.

Odprodej části pozemku p.č. 1173/167
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Zdeňka Tetřeva o odkoupení části pozemku parcelní číslo 1173/167 v
k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v ulici Pod Nádražím, který je v územním plánu veden jako plocha pro
výstavbu rodinných domů. Městský architekt i odbor Správy majetku vydali nesouhlasné stanovisko, protože
navrhovaným odkupem by byla narušena celistvost pozemku určeného pro další bytovou výstavbu, členové rady se
shodli na potřebě územní studie této lokality, poté bude možné o odprodeji případně jednat.
Usnesení č.: R/2019/365
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú. Heřmanův Městec panu Zdeňku Tetřevovi
II. u k l á d á
zajistit informování pana Tetřeva a předložení k projednání zastupitelstvu
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 16.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

8.

Odprodej pozemku p.č. st. 1007 a části p.č. 158/12
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Jindřicha Pruška o odkoupení pozemku parcelní číslo st. 1007 v k.ú. Heřmanův
Městec. Jedná se o pozemek pod garáží, která je v jeho vlastnictví. Dále pan Prušek požádal o odprodej části
sousedního pozemku parcelní číslo 158/12. Tento pozemek je v územním plánu veden jako dopravní silniční
infrastruktura. Odbor Správy majetku vydal souhlasné stanovisko s prodejem pozemku pod garáží a nesouhlasné
stanovisko ve věci části pozemku p.č. 158/12. Městský architekt doporučil vytvořit koncept využití pozemků v této
lokalitě, a pak již postupovat v souladu s ním.

Usnesení č.: R/2019/366
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej pozemku parcelní číslo st. 1007 o výměře 21 m2 a odprodej částí pozemku parcelní číslo 158/12 panu
Jindřichu Pruškovi,
II. u k l á d á
zajistit informování žadatele a předložit k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 16.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
9.

Rodinné domy V Lukách
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města ke schválení záměr společnosti BONZO s.r.o. na vybudování rodinných domů v
lokalitě V Lukách. Jedná se o výstavbu 20 rodinných domů, včetně komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Po
dokončení stavby předá společnost BONZO s.r.o. do majetku městu Heřmanův Městec komunikace, chodníky a
veřejné osvětlení za symbolickou 1,- Kč. Záměr byl průběžně konzultován s architektem města a Správou majetku.
Usnesení č.: R/2019/367
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložený záměr společnosti BONZO s.r.o. Masarykovo náměstí 55, Chrudim 537 01, včetně převodu komunikací,
chodníků a veřejného osvětlení
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh na úpravu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, ke kterému dochází z
důvodu velké novely zákona o místních poplatcích, která byla schválena sněmovnou dne 15.10.2019. V obecně
závazné vyhlášce se tak změní nejen některé pojmy (např. "trvalý pobyt" se mění na "přihlášení", "poplatková
povinnost" na "poplatek", ale hlavně snížená sazba poplatku, která nebude nadále vázána na poživatele některého z
důchodů, ale pouze na dovršení stáří 65 let. Dále se rozšiřuje osvobození od poplatku, ze zákona se bude vztahovat i
na držitele průkazu ZTP. Diskuze proběhla nad povinností nahlašovat čísla bankovních účtů u podnikajících osob a pan
místostarosta navrhl vyjmout čl. 4 odst. 3, písm b). Návrh byl jednohlasně přijat.
Usnesení č.: R/2019/368
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů

II. u k l á d á
předložit zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů k projednání
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 08.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta přeložil návrh na úplně novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, která nahrazuje
původní vyhlášku o poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Při zpracování této
vyhlášky bylo postupováno podle vzoru ministerstva vnitra. Město určuje ohlašovací povinnost, lhůta je navržena na
15 dní od zahájení i ukončení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. V sazbě poplatku je navržena částka
10,-Kč za každý započatý den pobytu a splatnost poplatku každé pololetí příslušného kalendářního roku.
Usnesení č.: R/2019/369
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu
II. u k l á d á
předložit zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 08.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh na aktualizaci Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství v souladu s novelou zákona o místních poplatcích. Návrh mění nejen některé pojmy, např. "trvalý pobyt"
se mění na "přihlášení" nebo "poplatková povinnost" na "poplatek", ale také osvobození za vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro držitele průkazu nejen ZTP/P, ale i ZTP. Dále návrh mění pojem "určen" u akcí pořádaných na
veřejném prostranství na "odveden", dále se vypouští osvobození od poplatku pro stánkaře na akci Rozsvícení
vánočního stromu. Důvodem návrhu je, že stánkaři neplatí poplatek a nemají tak v den konání akce motivaci přijet na
trhy a stává se, že plánovaná místa zůstanou neobsazena. Při konzultacích na MV odboru dozoru a kontroly bylo
doporučeno v čl.6 bod 2 písm. b) a c) změnit pojem "restaurační předzahrádka" za "umístění zařízení sloužící pro
poskytování prodeje".
Usnesení č.: R/2019/370
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

II. u k l á d á
předložit zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství k
projednání
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 08.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění hlavně kvůli novele zákona o místních
poplatcích, a to v terminologii např. "trvalý pobyt" se mění na "přihlášení", "poplatková povinnost" se mění na
"poplatek". V čl. 2 se v této souvislosti celé písm. a) ruší a nahrazuje jej věta "fyzická osoba přihlášená v obci".
V čl. 3 je bod 7 přidán na základě zákona, dále je navrženo osvobození pro osoby nejen v zahraničí, ale po dobu 12
měsíců mimo území města i v rámci ČR. Náklady na svoz komunálního odpadu se kvůli nově uzavřené smlouvě se
svozovou společností oproti nákladům z roku 2017 o hodně zvýšily, skutečné náklady za svoz a uložení komunálního
odpadu tak činí 702,-Kč na osobu. Pokud by poplatek zůstal stejný, tedy 550,-Kč/rok, město by ze svého rozpočtu
muselo ročně uhradit 774.592,-Kč. Členové rady se shodli na návrhu výše poplatku 600,- Kč/rok. Diskuze proběhla nad
poplatkovou povinností opatrovanců.
Usnesení č.: R/2019/371
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
II. u k l á d á
předložit zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 08.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
14. Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných místech
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil radě města návrh Obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejných místech, po které volají občané i městská policie. Přiblížil místa, kde by měla vyhláška platit.
Usnesení č.: R/2019/372
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
schválit zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných
místech v navrženém znění

II. u k l á d á
předložit vyhlášku na nejbližší zasedání zastupitelstva města
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 16.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
15. Prodloužení smlouvy o dílo s městským architektem
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice informovala, že ke dni 31.12.2019 končí platnost Smlouvy o dílo na činnost městského architekta. Pan
architekt Ing. arch. Teplý má zájem dále pracovat na této pozici, za stejných finančních podmínek jako dosud. Proto
bylo navrženo smlouvu prodloužit o 2 roky, tj. do 31.12.2021.
Usnesení č.: R/2019/373
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo, činnost architekta města Heřmanův Městec ze dne 19.1.2017, který prodlužuje
platnost smlouvy na období od 1.1.2020 do 31.12.2021.
II. u k l á d á
zajistit podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 22.11.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
16. Uzavření kupní smlouvy na pořízení odpadových nádob, veřejná zakázka "Nádoby k rodinným domům - město
Heřmanův Městec"
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh kupní smlouvy na pořízení nádob k rodinným domům. Po schválení dotace bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele. Ze tří oslovených společností zaslala svoji nabídku pouze JRK Česká republika, s.r.o.,
Bolzanova 1615/1, Praha a uvedla celkovou částku za dodání nádob 1 974 816,80 Kč včetně DPH, která je nižší než
přiznaná dotace. Dotace pokryje 85 % uznatelných nákladů.
Usnesení č.: R/2019/374
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy na pořízení odpadových nádob s JRK Česká republika, s.r.o., Bolzanova 1615/1, Praha,
veřejná zakázka "Nádoby k rodinným domům - město Heřmanův Městec"
II. u k l á d á
zajistit uzavření kupní smlouvy na pořízení odpadových nádob s JRK Česká republika, s.r.o., Bolzanova 1615/1,
Praha, veřejná zakázka "Nádoby k rodinným domům - město Heřmanův Městec"

Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 16.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
17. Základní škola Heřmanův Městec - Žádost o udělení souhlasu s návrhy projektů do MAP rozvoje vzdělání II v ORP
Chrudim
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost Mgr. Jany Šindelářové, ředitelky Základní školy Heřmanův Městec, o udělení
souhlasu s návrhy projektů do MAP - rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim. Souhlas zřizovatele a aktualizace je
nezbytná pro případ podání žádosti z IROP, nebo dalších zdrojů. Počítáno je s obnovou vybavení odborné učebny,
rekonstrukcí cvičné kuchyňky a doplnění rostlin přírodní učebny.
Usnesení č.: R/2019/375
Rada města Heřmanův Městec
I. u d ě l u j e
souhlas Základní škole Heřmanův Městec s aktualizací projektů ve Strategickém rámci MAP a s návrhy projektů do
MAP

II. u k l á d á
dát na vědomí Mgr. Janě Šindelářové, ředitelce Základní školy Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 26.11.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
18. Žádost o vyřazení nepotřebného majetku - Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmy
Celundové o vyřazení nepotřebného majetku z důvodu nefunkčnosti. Majetek byl před podáním žádosti o jeho odpis
nabízen elektronicky jednotlivým příspěvkovým organizacím v Heřmanově Městci a nebyl o něj projeven zájem.
Usnesení č.: R/2019/376
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vyřazení nepotřebného majetku města dle seznamu
II. u k l á d á
zajistit vyřazení majetku z inventárních seznamů města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 29.11.2019

III. u k l á d á
informovat ředitelku Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmu Celundovou
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 29.11.2019
IV. u k l á d á
zajistit fyzickou likvidaci majetku dle schválených seznamů majetku města k vyřazení
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 25.11.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

19. SPOKUL HM, p.o.- Žádost o schválení nových ceníků pronájmu pro sokolovnu, kino, synagogu a galerii, dále o
schválení úpravy textace provozního řádu synagogy a židovského dvojdomku
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil nové ceníky navrhované od 1.1.2020 pro pronájem sokolovny, kina, synagogy a galerie.
Dále pak úpravy textace provozního řádu synagogy a židovského dvojdomku. Místním spolkům se ceny pronájmů v
sokolovně nemění, při pronájmu cizím pořadatelům jsou stávající ceny velmi nízké v porovnáním s režijními náklady
na provoz a také s okolními pronajímateli, a proto je ceník navyšuje. V obou případech se navyšuje cena za úklid. U
židovských památek vznikl nový samostatný ceník a jsou navrženy úpravy provozních řádů.
Usnesení č.: R/2019/377
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
nové ceníky platné od 1.1.2020 pro pronájem sokolovny, kina, synagogy, galerie, dále pak úpravy textace
provozního řádu synagogy a židovského dvojdomku

II. u k l á d á
dát na vědomí panu Nevečeřalovi, řediteli SPOKUL HM, p.o.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 26.11.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
20. Provedení inventarizace ke dni 30.11.2019 a ke dni 31.12.2019
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila návrh Vydání příkazu k provedení inventarizace a stanovení členů hlavní inventarizační
komise a likvidační komise pro potřeby účetnictví za rok 2019.
Usnesení č.: R/2019/378
Rada města Heřmanův Městec
I. u k l á d á
provést inventarizaci veškerého dlouhodobého majetku, zásob a prostředků k 30.11.2019, ostatního majetku,

pohledávek a závazků k 31.12.2019, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhláškou č.
270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.01.2020
II. p o v ě ř u j e
starostu města vydat příkaz k provedení inventarizace a stanovit členy hlavní inventarizační komise a likvidační
komise
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
21. Plnění a čerpání rozpočtu VH k 30.9.2019
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství města Heřmanův Městec k 30.9.2019.
Lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 1,576.158,- Kč. V mírném zisku byly i služby ve výši 10.364,-- Kč a hřbitov ve
výši 16.569,- Kč. Naopak se ztrátou hospodařilo veřejné WC -326.268,-- Kč. Zisk VH k 30.9.2019 byl v celkové výši
1,275.116,- Kč. Diskuze proběhla nad finanční ztrátou při provozu veřejných WC a zazněl návrh na jejich pronájem.
Usnesení č.: R/2019/379
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu VH k 30.9.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
22. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2019 ve struktuře schválené zastupitelstvem.
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2019 ve struktuře schválené
zastupitelstvem. Příjmy celkem jsou plněny na téměř 80 %, výdaje celkem jsou čerpány ve výši 64 %, z toho běžné 69
% a kapitálové 51 %, větší podíl na menším čerpání výdajů mají ty kapitálové. Je předpoklad, že čerpání investic se v
4.čtvrtletí roku ještě zvýší. Celková bilance plnění rozpočtu k 30.9.2019 činí + 7,0 mil Kč.
Usnesení č.: R/2019/380
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
23. Dotační programy města 2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil na základě usnesení RM ze dne 28.8.2019 k projednání zásady a pravidla pro poskytování dotací
z městského rozpočtu pro rok 2020. Konstatoval, že byly osloveny všechny tři komise, které mají dotační programy ve

své gesci, tj. sportovní, kulturní a pro výchovu a vzdělání, a byly požádány o vyjádření a zaslání stanovisek k
pravidlům jednotlivých programů podpory. Ani jedna komise na výzvu nereagovala a stanovisko nezaslala. Proto byla
předložena úprava pravidel dle stanoviska komise sportovní ze zápisu č. 3/2019 pro program podpory sportu. Úpravy
ostatních programů jsou pouze z důvodu aktualizací datumů s ohledem na rok 2020. Sportovní komise navrhla
vypustit dotaci na provoz plaveckých bazénů, vyloučit požadavek na kvalifikaci trenérů a limit pro jejich odměny. Do
upraveného znění pravidel byl zapracován návrh týkající se provozu plaveckých bazénů, návrh týkající se kvalifikace
trenérů a limitu jejich odměn nebyl akceptován.

Usnesení č.: R/2019/381
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ZÁSADY pro poskytování dotací z rozpočtu města Heřmanův Městec platné od 1.1.2018
II. s c h v a l u j e
• Pravidla pro poskytování dotací - PROGRAM PODPORY SPORTU 2020
• Pravidla pro poskytování dotací - PROGRAM PODPORY KULTURY 2020
• Pravidla pro poskytování dotací - PROGRAM PODPORY SPOLKOVÉ A KOMUNITNÍ ČINNOSTI 2020
• Pravidla pro poskytování dotací - PROGRAM PODPORY VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2020
• Pravidla pro poskytování dotací - PROGRAM PODPORY Z REZERVY RADY A ZÁŠTITY STAROSTY MĚSTA 2020
III. u k l á d á
zajistit zveřejnění všech dotačních dokumentů v souladu se zásadami
Zodpovídá: Ondřej Baumgartner, správce IT
Termín: 30.11.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
24. Rozsvícení vánočního stromu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil plán tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu. Akci plně organizuje Turistické informační
centrum, s tím, že si pan místostarosta vyhradil oprávnění schválit hlavní body programu. Program dopoledne od
10.hod. zahrnuje stánkový prodej s reprodukovanou hudbou, odpoledne od 14.00 hod. vystoupení dětských
pěveckých sborů, koncert kapely České srdce, projížďky kočárem a v 17.00 hod. slavnostní rozsvícení vánočního
stromu.
Usnesení č.: R/2019/382
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
rámcový plán akce Rozsvěcení vánočního stromku dne 1.12.2019, včetně předběžně vyčíslených nákladů

II. p o v ě ř u j e
místostarostu města k uzavření smluv dle navrženého programu
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

25. Závěr
Pan starosta informoval o odstoupení p. Jana Štěňhy z funkce předsedy Komise pro dopravu a rozvoj. Dále informoval
o návštěvě p. Tomáška z Policie ČR na téma omezení provozu místního oddělení PČR, uzavírání oddělení se
nepředpokládá. Připomněl pracovní poradu zastupitelstva města nad připravovaným rozpočtem hospodaření města
pro rok 2020, která se bude konat v pondělí 25.11.2019 od 17.00 hod. Program jednání byl vyčerpán v 18.30 hod. a
jednání rady pokračovalo nad připravovaným rozpočtem pro rok 2020.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

